
Termos de
negociação FOB Shenzhen / Guangzhou / Hong Kong

Capacidade de
produção 500.000 pcs / mês.

Pagamento T / t, paypal.
Tempo de entrega 3-7 dias úteis para fazer amostra. 10 a 15 dias úteis para produção.
Embalagem Caixas de exportação padrão / caixas costeiras
Envio Por mar, por via aérea ou por entrega expressa (DHL / UPS / FEDEX)
MOQ. 500pcs.
Lugar de origem Dongguan, Guangzhou, China
Certificação Ce, fcc, rohs, alcance, ukca

Características do produto:

Compatível com padrões USB 1.1 / 2.0 e dispositivos periféricos usados usados
Alimente seu periférico e forneça conectividade USB com um único cabo.
Plug and play

Goochain são o fabricante traseiro para cabos de extensão do PoweredUSB, nossa faixa de fábrica
de cabos do PowerDusb é a seguinte:
Cabos de 5V PoweredUSB ao cabo de alimentação DC
Cabos 12V PoweredUSB ao cabo de alimentação DC
Cabos 25V PowerEdUSB ao cabo de alimentação CC
12V alimentado USB para 2x4pin cabo poweredusb
Fabricante de cabos de 12V PoweredUSB para o cabo de impressora USB B
Fabricante de cabos de 24V PoweredUSB para o cabo de impressora USB B
12V poweredUSB para cabos masculinos DC USB B,
Cabos de extensão 12V / 24V PoweredUSB
12V / 24V PoweredUSB para cabos de plug Ethernet
Fotos para cabos de 24V PoweredUSB

https://www.cngoochain.com/pt/product/12v-poweredusb-cable-male-to-2-x-4pin-port-3m.html
https://www.cngoochain.com/pt/product/male-to-female-12v-poweredusb-extension-cable.html








China Custom PowerDusb Cables Fabricante Introdução

Goochain Technology Co., Ltd é um fabricante de montagem de cabo personalizado profissional,
fabricação de cabos USB personalizados, fabricante de cabos de pinos de Pogo magnético, cabos de ECG
médicos, cabos de extensão do PoweredUSB, cabos Ethernet, plugues médicos e cabos de computador,
fundados no ano de 2015 e temos 2000 metros quadrados Costume Assemblies Workshop, cerca de 80
trabalhadores, 1 turno é de 8 horas por dia. Seguimos o International ISO Management Standard para
tornar nossos cabos personalizados, cabos médicos e carregadores com preço de fábrica chinês.



Certificados:

Cabos USB personalizados de Goochain, cabos médicos, cabos de computador, cabos de pino Pogo, cabos
do tipo C, conectores USB Tipo C, carregadores rápidos PD, cabos de extensão PoweredUSB Tudo passou
pelo certificado internacional necessário para que possamos exportar em todo o mundo,



Perguntas frequentes
Q1: Posso começar uma ordem de amostra antes de encomendar mais?
R: Claro, Goochain fornece amostras grátis se tivermos estoque, a amostra personalizada deve ser
cobrada algum custo configurado. Agradecemos você para pedir amostra de nós para verificar nossa
qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?
A: Garantia de Comércio Alibaba, Paypal, T / T, Transferência Bancária, Western Union e L / C

Q3: Como sua fábrica faz em relação ao controle de qualidade?
A: A qualidade é prioridade. O departamento de QC com especialista profissional de garantia de
qualidade atribui grande importância ao controle da qualidade desde o início até o final. Nossa fábrica
ganhou ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: fábrica? Sim! Posso personalizar itens que eu gosto, como imprimir nosso próprio logotipo,
ou alterar o design?
A: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM / ODM. Entre em
contato conosco ou nosso representante de vendas para verificar os detalhes.

Q5: tempo de entrega e garantia? Qual serviço de envio você usará para minhas mercadorias?
R: Nosso chumbo é em torno de 2 a 4 semanas, e podemos fornecer garantia de 12 meses desde a
entrega. Nós usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente como.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?
A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em torno do nosso local
de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Assoalho, construção A, No.8 Kangyang 1st Street,
Aldeia de Shebei, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.


